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      8 N8 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA    

Łk 6:42a 

JJAKAK  MOŻESZMOŻESZ  MÓWIĆMÓWIĆ  SWEMUSWEMU  BRATUBRATU: :   

“B“BRACIERACIE, , POZWÓLPOZWÓL, , ŻEŻE  USUNĘUSUNĘ  DRZAZGĘDRZAZGĘ, ,   

KTÓRAKTÓRA  JESTJEST  WW  TWOIMTWOIM  OKUOKU”, ”,   

GDYGDY  SAMSAM  BELKIBELKI  WW  SWOIMSWOIM  OKUOKU  NIENIE  WIDZISZWIDZISZ??  



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

  Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że dobry człowiek  
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Zwróćcie  
uwagę, że często, mówiąc „serce”, nie chodzi nam tylko 
o mięsień, który pompuje krew, posługujemy się  
symboliką serca jako siedliska uczuć. Również w Biblii 
serce ma znaczenie symboliczne, ale określa ono nie  
tylko siedzibę uczuć, lecz również całe wnętrze  
człowieka wraz z jego sumieniem. W Biblii serce  
w takim właśnie znaczeniu przenośnym występuje  
ponad tysiąc razy, to bardzo dużo. 

  Dzisiejsza liturgia słowa uczy nas, że chociaż ludzkie 
wnętrze jest niewidzialne, to jednak można je poznać. 
Są sposoby, żeby zobaczyć, co tak naprawdę kryje się  
w człowieku. Jeżeli chcemy kogoś dokładnie poznać, to 
przecież nie wystarczy popatrzeć tylko na wygląd. Kiedy 
zawieramy nowe znajomości, przyjaźnie, kiedy chcemy 
komuś zaufać, jakże ważne jest, by poznać wnętrze tego 
człowieka, co w nim jest, jakie są motywy, wartości,  
którymi się kieruje. Jeszcze ważniejsze jest poznanie 
człowieka, gdy chcemy związać się z nim na całe życie. 
W tych wszystkich sytuacjach chcielibyśmy wiedzieć, 
czy ten człowiek ma dobre serce. Dzisiejsze 1. czytanie 
mówi nam jasno: „Hodowlę drzewa poznaje się po jego 
owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym  
słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak  
przemawia”. To dla każdego z nas powinna być jasna 
wskazówka. Da się poznać, co jest we wnętrzu  
człowieka, co nim kieruje, co jest dla niego ważne.  
Da się sprawdzić, czy ma on dobre serce. Warto w tym 
celu wsłuchać się w to, co mówi ten człowiek. 

  Warto samemu zadbać o to, by nasze wnętrze stawało się lepsze, bo w ten sposób nasze uczynki,  
nasza mowa, to wszystko, co wychodzi na zewnątrz nas, będzie lepsze. Ktoś będzie mógł nam zaufać  
i powiedzieć: to jest człowiek, który ma dobre serce. Moi drodzy, nawiążę tu do opisanej na początku 
sytuacji. Chłopcy powiedzieli o Wojtku: On tak po prostu ma. Ja sobie myślę, że to nie jest tak po 
prostu. Znam Wojtka już kilka lat i wiem, że on naprawdę bardzo dba o to, jakie jest jego wnętrze. 
Wiem, że czyta dobre książki, wiem, że jego koledzy i koleżanki to dobrzy ludzie, że uważa on na to,  
w jakim środowisku przebywa, zauważyłem również kilka razy, jak Wojtek zostawał po Mszy św. po 
to, żeby się pomodlić. Czym się karmisz, takim się stajesz, można powiedzieć, komentując tę sytuację. 
To, co czytam, to, co oglądam, to, z kim rozmawiam, to, z jakich portali internetowych korzystam,  
to wszystko ma wpływ na moje wnętrze, to ma wpływ na to, czy będę człowiekiem o dobrym sercu. 

  Zadbajcie o swoje serce, o swoje wnętrze, to naprawdę jedna z lepszych inwestycji w życiu.  
Nie da się przykryć nawet najpiękniejszym ubraniem złego serca. Ludzie od razu to wyczują  
po rozmowie z tobą. Czy dbasz o skarb własnego wnętrza? 

Ks. Roman Sala 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 6, 39św. Łukasza 6, 39--4545  

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy prowadzić niewidome-

go? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, 

dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 

nauczyciel. 

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, 

a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak 

możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, 

że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, 

podczas gdy sam belki w swoim oku nie  

widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze 

swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć 

drzazgę z oka brata swego. 

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało 

zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry 

owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem 

poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig  

z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się  

winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca 

swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek 

ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości 

serca mówią jego usta». 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  MMARZECARZEC: :  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA::  

Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które 

są prześladowane, aby odczuwały bliskość  

Chrystusa i aby ich prawa były uznawane. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  10.II.201910.II.2019  

Tygodniowy Budżet             $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka             $  14,206.00    

-ofiary złożone online              $    4,669.00  

Razem              $  18,875.00  

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018 $ 113,453.00 

Zadeklarowana suma  $ 106,163.00 

Zebrana suma   $91,393.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  MMĄDROŚCIĄDROŚCI  

SSYRACHAYRACHA    27, 427, 4--77  

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki,  

podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.  

Piec poddaje próbie naczynia garncarza,  

a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. 

Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak 

mowa o zamyśle serca człowieka. 

Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem 

jest próbą dla ludzi. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  I LI LISTUISTU  ŚŚWW. . 

PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO    

KKORYNTIANORYNTIAN  15, 5415, 54BB--5858  

Bracia: 

Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się  

w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, 

które zostały napisane: «Zwycięstwo pochłonęło 

śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? 

Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?» Ościeniem 

zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. 

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść 

zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa  

Chrystusa. 

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali  

i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem 

Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje 

daremny w Panu. 

 W poniedziałek 4-go marca zapraszamy na Mszę 

św. o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W środę 6-go marca zaczynamy Wielki Post. Msza 

św. z posypaniem głów popiołem w języku  

polskim o 7.30 wieczorem. Msze św. w języku  

angielskim o 7 i 9.30 (szkolna) rano oraz o 6  

wieczorem. Liturgia słowa z komunią św.  

i posypaniem głów popiołem będzie o 12  

w południe i o 4 po południu. 

 Drogi Krzyżowe w czasie wielkiego postu będą w 

piątki wieczorem o 7 po angielsku i o 8 po polsku. 

 Gorzkie Żale będą w poniedziałki o 7 wieczorem . 

 Niedzielę 24-go marca po mszach św. o 7, 9, 11 i 1  

Polska Rada Parafialna zaprasza na pierogi  do  

budynku starej szkoły. Będzie można zjeść na 

miejscu lub kupić na wynos. Zapraszamy. 

 Rycerze Kolumba zapraszają na śniadanie  

z Zajączkiem Wielkanocnym w niedzielę 17 marca 

od godziny 8:00 am do 12:00 pm. Cena:  

$8 dorośli, $4 dzieci w wieku 5-12 lat, 0-4 za  

darmo. 



Website     www.saintmargaretmary.org 

                   PO POLSKU 
 

Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański  847-658-7699 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 

Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Rozkład Mszy Św. Polskich 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           7:30 pm 

Rozkład Mszy Św. Angielskich 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                             9:00 am 

                                          11:00 am 

               4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                             8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowiedź Św. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

03/09/2019 

NIEDZIELA 

03/10/2019 

MINISTRANCI 

Maya Fajczyk 

Alex Fajczyk 

Nicholas Fajczyk 

Natalia Molczyk 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Michal Przybylski 

Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

Ania Mucha 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Krystyna Skoczylas 

Waldemar Stec 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Zuzanna Waz 

Wlodzimierz Szyda 


